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ABSTRAK 

 

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian 

dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya di tingkat 

kecamatan. Sebab, Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Lebih jauh hal ini diatur 

dalam peraturan yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama antara lain: Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 

Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Agama 

Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 1 huruf ayat (1).  

Berdasarkan permasalahan yang ada di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, 

ditemukan kelemahan yang menimbulkan masalah serta menghambat proses pendaftaran pernikahan dan penjadwalan 

dan administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Oleh karena itu dengan desain yang akan 

di gambarkan dalam bentuk diagram UML. Pembuatan Aplikasi pendaftaran pernikahan dan penjadwalan dan 

administrasi ini menggunakan bahasa pemprograman PHP  dan database MySQL. 

Aplikasi ini dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses pendaftaran pernikahan dan penjadwalan, 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dapat memberikan proses pendaftaran pernikahan, 

penjadwalan dan administrasi pada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di linggkungan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banjarmasin Selatan lebih efesien dan akurat dengan adanya aplikasi ini untuk membantu petugas dalam 

melakukan pendaftaran pernikahan dan penjadwalan dan administrasinya..  

 

Kata Kunci: Aplikasi,pendaftaran nikah, administrasi,  MySQL, dan PHP. 

 

 

ABSTRACT 

 

 The Office of Religious Affairs is the foremost work unit of the Ministry of Religion of the Republic of 

Indonesia which carries out some of the governmental tasks in the field of Religion, especially Islam, whose operational 

area is at the sub-district level. This is because the Office of Religious Affairs is directly dealing with the community. 

Furthermore, this is regulated in regulations relating to the Office of Religious Affairs, among others: Decree of the 

Minister of Religion Number: 517 of 2001 concerning Organizational Structuring of the Sub-district Religious Affairs 

Office, article 2 Jo. Regulation of the Minister of Religion Number: 11 of 2007 concerning the Registration of Marriage 

Article 1 letter paragraph (1). 

 Based on the problems that exist in the Office of Religious Affairs, South Banjarmasin District, it was found 

weaknesses that caused problems and hindered the marriage registration process and scheduling and administration 

at the South Banjarmasin District Office of Religious Affairs. Therefore, the design will be depicted in the form of a 

UML diagram. Making a marriage registration application and scheduling and administration using the PHP 

programming language and MySQL database. 

 This application can speed up and simplify the process of wedding registration and scheduling at the 

South Banjarmasin District Office of Religious Affairs. Can provide a marriage registration process, scheduling and 

administration to people who want to do weddings in the environment of the South Banjarmasin Religious Affairs 

Office more efficiently and accurately with this application to assist officers in registering marriage and scheduling 

and administration. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang 

melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah 

operasionalnya di tingkat kecamatan. Sebab, Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat. 

Sebagai instansi vertikal (non otonomi) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dalam 

tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kota Banjarmasin 

dibidang Urusan Agama Islam (URAIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Sebagai salah satu unsur pelaksana teknis dalam bidang Urusan Agama Islam (URAIS) dan merupakan 

organisasi terdepan dalam jajaran Kementerian Agama RI, maka sebagai pengemban tugas tersebut Kantor Urusan 

Agama  Kecamatan Banjarmasin Selatan harus senantiasa memperhatikan program umum yang telah digariskan oleh 

Menteri Agama RI melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 

Banjarmasin melalui Kepala Seksi Urusan Agama Islam. 

Pendaftaran pernikahan dan penjadwalanan adalah hal yang harus ditingkatkan secara efektif dan efisien, 

begitu juga dalam pendataan  dan administrasi yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan 

agar dapat dioptimalkan. Pelayanan  yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk 

masyarakat terdiri dari pendaftaran pernikahan,penjadwalan dan administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarmasin Selatan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi pendaftaran pernikahan dan penjadwalan 

diantaranya adalah penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Data Pernikahan Pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Bonegunu” (Jimsan, 2017). Penelitian “Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan 

Berbasis Web Pada KUA Kabupaten Muaro Jambi”, (Cahaya, 2020) dan “Sistem Informasi Pengolahan Data 

Pernikahan Berbasis Web Pada KUA Kabupaten Muaro Jambi”, (Susiyanti, 2018) 

Menurut (Jimsan, 2017) penggunaan sistem pendaftaran pernikahan dan penjadwalan secara yang saat ini 

digunakan memiliki beberapa kelemahan utama yaitu sangat sulit ketika untuk mencari data pendaftar nikah tersebut. 

Bahasa pemrograman yang di gunakan menggunakan metode Object Oriented Programming Web dan database 

menggunakan MySQL, kekurangan dari penelitian ini adalah dari segi tampilan halaman website lebih disempurnakan 

lagi agar lebih menarik. 

Menurut (Cahaya, 2020) pendaftaran pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi bersifat konfensional atau secara 

manual menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, kekurangan dari penelitian ini adalah dari segi 

tampilan halaman website lebih disempurnakan lagi agar lebih menarik dan keamanan sistem lebih ditingkatkan untuk 

menghindari kehilangan atau kerusakan data. 

Menurut, (Susiyanti, 2018) administrasi pendaftaran dalam pembuatan data pernikahan masih dilakukan secara 

konversional, dimana arsip-arsip masih disimpan dalam bentuk lembaran kertas, pengisian from pendafataran surat 

administrasi masih dilakukan dengan cara menuliskan satu persatu data formulir yang disediakan, Kekurangan dari 

penelitian ini adalah perlu dilakukan pengembangan sistem pada fitur tambah dan edit template, yang bertujuan untuk 

mempermudah petugas untuk melakukan penjadwalan atau penginputan pendaftaran pernikahan. 

Berdasarkan gambaran dari permasalahan penelitian diatas merancang sebuah aplikasi dalam penelitian yang 

berjudul “APLIKASI PENDAFTARAN NIKAH,JADWAL PERNIKAHAN,DAN GRAFIK NIKAH DAN CERAI 

PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN”.  

Rumusan Masalah 

1. Pengolahan data pendaftaran pernikahan dan penjadwalan masih menggunakan Microsoft Excel 

2. Pembuatan laporan tidak terorganisir dengan baik. 

3. Membuat dan merancang sebuah sistem yang dapat membantu para petugas pelayanan dalam mengolah data 

pendaftaran pernikahan dan penjadwal 

Batasan Masalah 

1. Hanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan saja. 

2. Aplikasi hanya menyangkut pengelolaan data Pendaftaran pernikahan dan penjadwalan serta grafik nikah dan  

 cerai. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database 



 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat dan mengimplementasikan aplikasi pendaftaran 

pernikahan,penjadwalan pernikahan dan grafik nikah dan cerai pada Kantor Urusan  Agama Kecamatan 

Banjarmasin Selatan, sehingga data dan laporan dapat terintegrasi dan terkomputerisasi dengan baik. 

Manfaat Penelitian  
1. Mempermudah petugas Kantor Urusan Agama dalam pengelolaan data yang berhubungan pernikahan 

dan penjadwalan 

2. Data-data mengenai pendaftaran pernikahan dan penjadwalan pernikahan dapat terorganisir dengan 

baik. 

3. Memudahkan dalam mendapatkan laporan yang cepat, akurat dan efisien. 

METODE  

Studi Pustaka 

Peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang mempelajari tentang pendaftaran pernikahan 

dan penjadwalan, administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, internet serta tulisan lain 

yang mendukung dan berkaitan dalam topik penelitian ini. 

Studi Lapangan 

a. Observasi  

Pengumpulan data serta informasi dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung 

pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di instansi bersangkutan di kantor Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banjarmasin Selatan 

b. Wawancara  

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan instansi atau organisasi 

bersangkutan yang benar-benar ahli dibidangnya dan mengerti prosedur Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarmasin Selatan serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Wawancara ini dilakukan pada kepala dan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan 

c. Studi Literatur Sejenis 

Dalam tahapan ini  melakukan analisa perbandingan dari penelitian sejenis sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa Pemrograman PHP 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman open source 

yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi 

HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl 

serta mudah untuk dipelajari 

Pendaftaran 

Pengertian pendaftaran disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam 

proses pendaftaran siswa siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa siswi. Sehingga dapat 

terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. 

Proses pendaftaran siswa baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun 

ajaran baru. 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Alur sistem pengelolaan data pendaftaran pernikahan dan jadwal nikah yang sedang berjalan saat ini pada  Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan dapat dilihat pada flowchart dibawah ini: 



 

 
Gambar 1. 1 Flowchart 

Usulan Sistem Baru 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pendaftaran pernikahan dan penjadwalan pada 

KUA Banjarmasin Selatan  maka dalam proses pendaftaran dan penjadwalan pernikahan agar lebih efektif dan 

efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini : 

 
Gambar 1. 2 Flowmap 

 

 



 

Use Case 

Use Case Diagram  untuk Aplikasi Pendaftaran Nikah, Jadwal Pernikahan, Dan Grafik Nikah Dan 

Cerai Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. 3 Use Case Diagram 

Activity Diagram 

Berikut adalah beberapa activity diagram yang terdapat pada Aplikasi Pendaftaran Nikah, Jadwal 

Pernikahan,Dan Grafik Nikah Dan Cerai Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan: 



 

 
Gambar 1. 4 Activity Diagram Login 

Squence Diagram 

Sequence diagram adalah gambaran interaksi antar objek dalam sebuah sistem, berupa pengiriman serangkaian 

data antar objek. Berikut sequence diagram dari sistem yang akan dibuat 

 
Gambar 1. 5 Squence Diagram Pendaftaran 

Class Diagram  
Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class serta hubungannya 

antara class. Class diagram mirip ER-Diagram pada perancangan database, bedanya pada ER-Diagram tidak 

terdapat operasi atau method tapi hanya atribut. Class terdiri dari nama kelas, atribut dan operasi/methode 

(Pccontrol, 2013). 



 

 
Gambar 1. 6 Class Diagram 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Fungsional 

1. Mengelola data-data mengenai pendaftaran dan penjadwalan yang dibuat oleh  petugas KUA   

Banjarmasin Selatan. 

2. Mengelola data pendaftaran pernikahan dan penjadwalan yang dibuat oleh petugas KUA Banjarmasin 

Selatan. 

3. Mengelola data pendaftaran, data pegawai, data penjadwalan, data perceraian, dan data wali nikah Data 

yang sudah terinput dan  akan dicetak (print) kemudian diserahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Kebutuhan Data 

1. Data Pendaftaran Nikah 

2. Data Penjadwalan Pernikahan 

3. Data Karywan 

4. Data Perceraian 

5. Data Wali Nikah 

Kebutuhan Antar Muka 

1. Sistem yang akan digunakan harus mempunya tampilan yang nyaman untuk dilihat. 

2. Sistem harus dapat menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna. 

3. Sistem harus mampu menambahkan data, melihat data, mengubah data, menghapus data, serta 

menampilkan data dan memproses data menjadi  laporan. 

4. Admin atau pegawai dapat mengakses sistem secara penuh.

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan Aplikasi Pendaftaran Nikah,Jadwal Pernikahan,Dan Grafik 

Nikah Dan Cerai Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan ini, sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu petugas dalam melakukan rekap pendaftaran pernikahan 

penjadwalan nikah. 

2. Dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses penginputan data. 

3. Laporan-laporan tersebut dapat dilihat oleh kepala KUA Banjarmasin Selatan secara cepat dan efektif. 

  



 

 

Saran 
Adapun saran-saran untuk penelitian selanjutnya dengan judul/ pembahasaan yang sama, sebagai berikut : 

1. Tambahkan proses login menggunakan verifikasi email secara online. 

2. Tambahkan halaman untuk para pasangan agar bisa login ke sistem 
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